
ثث ر ييثك يذ ى ف يل ممي ن ا ثم ر مم أأ ثعوي بالمع روف، يي مق يو ثم ر يمي ن على الذ ى يت بالمع روف يأ
منل ه المنثك ر؛ يعي ن وينهى مما ل ررقال: ((  يل مم رأ فف وو مرو رع وم رل وه فبلا رن فن وونا فر وع وك رن مم رل نا

ثل ه يب يق أع يأ ملل ه: ((  ))  أو يق ررمب فب رص وك وملا على وونا وب وصلا )). وأ
ممممي ن مداها و من فوائمم يبمم ة اليشممياء اهممذه أ مج ملل ه: ((  يوا ننملقممو وك فإ فلل رن وذ فم فمل رز وعل

فر ممرو مل أز)م) بمعنى لن ))؛ نا يع ثزو)م ( أع يج ب أي يم ثئون. ثمو ثش ثمور) ال ثل و(ا
ممي ن مئد و م ريم ة الي ة فوا يثك منل ه ال يلأ ب ينبغي أ ين أن مل م ر أق يتل ه يي يظ منل ه موع مغي ب ملب أ ر مت بال

ماهي ب أ ر مت من وال يلل ه: ((  فإ ننقو وك فإ فل رن وذ فم فم رز فر وع ممرو مل دد نا أأيكي يت قق ))  يحمم علممى و
ي)م أن البي ن يصايا بهذه يقو يو يبع، ال أر ل

ي نعم.  ا
رن(( الشور ى سورة  في....: الطال ب وم ول وو ور   وب ور وص وف وغ نن وو وك فإ فللل رن وذ فملل ول

فم رز فر وع ممرو مرل ؟.... )) اهذا نا
يتاجالشيخ مم�.ل. مإلى : يح يأ يت

مطي فالطال ب ثل يت يشيخ. يا : ال
أذنااها اهذه : نعم،الشيخ أب�.ل، ممي ن أخ ل�.ل ممي ن يق ييا اهذه الوصايا ثيك ييا ( مي) ( ين مي) ثب ين ثب
ثذ يخ أؤ مطي ف ممنها ثي يل يطبمم ة النسممان يت يخا ثم منممل ه مب يما اب مي مسمم يقمما)م فممي ل يظمم ة، يم مع المو

م رع ع يف يت يي ضضا اهذا على ف ثن أي مء بيا م ة سو يعامل يظ أن أراد إذا الباء بعض ثم معمم ينممل ه يي اب
يلل ه يم أني ف عا ثع مدة بال مش يطأ واهذا وال مبي قال وقد يخ ين (والسل)م:  الصلة عليل ه ال

نن فط ي نالله إ رع فق مي رف رر فط ي ول وملا فبلال رع ولى مي فف وع رن مع يت نال ألممت إذا ) وأن مم ع
أيء بهذا يش منس ك ال يممم�.ل سمموف فإ يعا أفق؛ يتت ل ر من بممال ثسممول ل م ر يبمم ر ال أخ اللممل ه بممأن أ

مطي أع أعطي ل ما بال رفق ثي أني ف، على ثي ثع ثصمم�.ل يكممان فممإذا ال ثد ك لممس ك يح ثصممو أق يم
أني ف ثع من بال يلل ه فإ ثصو ل رفق ح مأ ب ممي ن بال يلى، يبا أو مغي اهذا وعلى يأ أفق فينب ل ر فممي ال
ثمور ثل يما ا مي مس م)م في ل يقا أعظ يم يو مء ال يل ثؤ يه يناء مل أب ثطممون ل الذيي ن ال محي ضممما ثي أل بممما مع

مما عليل ه، اهم مند أ يعا مب ر المـ أثك يت أس ثم دل لممل ه فهممذا وال أخمم ر ى يحمما ثمنمما لثكممي ن ثأ فممي يكل
م)م يقا أعوة يم مد م)م وفي ال يقا مجيل ه يم أو متمم ييشمماد ال أر مل يبغممي فممإنل ه وا أن مطممي ف يي يل يت يد)م ال يعمم و

أني ف. ثع ال
....: الطال ب
محد : يك�.لالشيخ يحد يك�.ل يوا نعم.  إي.. على حتى يأ

....: الطال ب
مئم اهو : ماالشيخ يدا مئم ليس ب يدا وذنا(( مب فإ وف رم   مت رن ون رأ وملل رط ممرونا نا فقمي وأ وة وفلل ول نصلل نال

نن وة فإ ول نص رت نال ون وللى وكللا ون وع فنمي فم رؤ ممل رل ببللا نا وتلا بتللا فك مقرو ررو مظرونا)) ((  وم فف وحللا
ولى فت وع ورونا ول نص فة نال ول نص وطى ونال رس مرو ممرونا نال مقرو فه و ون لل فتمي فن  ... ))  وقلا

ولتعالى: ((  قال ثم رر وو رع وصل يتممدأ )) { اهممذا مت أب مسممنا ثم }(ول الجديممد الن در
لع ر) اهذه يص ثطوف ة ثت ملل ه: ((  على يمع ضذا )) فهممو نالصلة أقمقو وصممايا ممممي ن إ
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ين منل ه ثلقما رعر ول" ((  لب وص ي راءة )) وفي مت مع ر ول مق يصمما ندل ك((  ثت فس وخ ننلللا فلل
يل )) " يقول يؤلي ف:  مم�.ل الم يهس ك ثت أج ض را عنهم يو مب يثك معي ر يت أص مت يل ة ثاهو " ال يما ممنل ه: ال و

ث ر يع مص أجل ه مفي ال يو ييال واهو ال ثثكون بحيث المـ ثنق يت ثع مويمم ة ال يت أل ث�.ل ثم مميمم مممما يت ضنمما إ ممي يي
مما ضل، وإ يما ول كوقولل ه: (( ميش ند وخ يهس ك )) أي   مق ممي ن فهو وج أطل مض إ أعمم مة الب يد وإرا

ل�.ل، ثثك ض را وقول ال مب يثك يت مط اهذا " نعم المؤلي ف: "  يح ي�.ل أن النهي يم علممى ذلممس ك يفع
م�.ل مبي مب ر يس يثك يت مما ال يلل ه لو أ يع أع راض سبي�.ل على ف مما ال يما إليل ه النظ ر يجوز ل يع يك

يبل لو مد ام رأة س كقا يص ي رض يف أع منل ه وأ ثخ�.ل ل فإ ولقمال: ((  ولهممذا اليم ة فممي يد وو
رر رع وص ول ك مت ند فس وخ ننلا مما فلل أ ر ت إذا )) وأ مع مهي يص أج لدي أو و مل لج�.ل خ إلى أر ى أ
ءء م ر)م يشي يح منل ه ثم ثخ�.ل ل فإ ولوقممولل ه: ((  اليمم ة، اهممذه فممي يد رر وو رع وص ول ك مت ند وخلل

فس ننلا يصاص اهي اه�.ل اهنا )) الل)م فلل مت أخ ملها على لل منها أو أص ينى أ أع يم (عممي ن)؟ مب
رعر ل((  وص ندل ك مت ننللاس خل ثهممم )) أي فلل أن مهممي لثكممي ن ع أن ضا، م مبمم ر يثك وقممولل ه: (( يت

ننلاس يم�.ل )) عا)م فلل أش ممي ن ي أؤ ثم مف ر ال يثكا ي ر ولثكي ن وال يثكاف يم�.ل ل ال يممم�.ل يكما ثيعا ثيعا
ممي ن أث�.ل في المؤ ثمور اهذه مم ثل من وقد ا ثل: إ يعنا يقا يد يش ر ير مفل ه يو من بخل مف ر وأ الثكا

ث ر مع يص يخد لل ه ثي ي رض ال ثيع من وقد يعنل ه و يء ك إذا الثكمماف ر ثيقممال: إ ضل جمما مب أ�.ل ثمق مبمم أق فأ
من عليل ه مليي ف باأ ب ممي ن اهذا فإ مما السل)م على التأ يض إذا وأ ي ر أع أض. أ م ر أع فأ

ول((  فش وو رم فض فف ي وت رر ل
و بحلا نا ور مش) اهذا )) قال: (ول وم ثزو)م تم مف مج بحذ

فض فف ي((  الياء رر ل
و بحلا((     الرض على )) أي نا ور يقال وم المؤلي ف: " أي )) 

يلء يي ي ر ح ثخ يم يط ر بمعنى " ال يب ييش ر، ال يل ثء وا يل ثخي ض را تثكون فل ذلس ك، ممي ن وال متمم أخ يب يت ثم
متس ك في يي أش ضيا مم مل يعا يت مسس ك في ثم مش ولثكي ن نف أم ي ة ا يي أش لل�.ل مم يذ يت ثم ثع ال مض يخا يعز للل ه ال

يج�.ل ث ر و أي للي يغ يع يت ثم مد على ال يبا اللل ه. مع
ثلل ه: ((  ننوقو وه فإ بب ول نالل فح نل مي لل مك وتلللا رخ لر مم مخللرو ي ر )) نعممم، وف ييكمم ول( اهنمما يذ  

رر رع وصلل ندل ك مت فس خلل ول فللنلللا فش و فض فلل ي تملل بحلللا نالر ور مول وم فممي ) فممال
يل ة يم يعا مناس ثم رعر ل((  ال وص ندل ك مت متل ه في والثاني ))، للنلاس وخ يئ أي مل ه ياه مس أف ين مل مب أ
يي مش أم مض في يي أر ضحا ال ي ر يما يم من مشي وإ مشي يكما ييم ثد ييم يبا يممممي ن((  مع أح ونال ر فذي نل نا

ون مشرو رم ولى وي فض وع رر رل
و بنلا نا ررو وذنا وه فإ مم وو مه وب وط ون وخلا ملرو فه وجلا ملرونا نال بملا وقلا ول وس

.((
نن فإ وه ((  بب ول نالل فح نل مي لل مك وتلللا رخ لر مم مخللرو نن)) (( وف فإ وه   بب ل نالللل فحلل نل مي مكلل

لل وتلا رخ ء ر مم مت أخ يب يت ثم ميل ه في ))  أشمم لر(( يم مخلرو وف يلممى   يع مس ))  منمما يتممال) أي ال أخ ثم ) "
مع�.ل يلء، يفا يي ثخ ثخور) أي ملل يف ء ر و( مخمم يت أف مسممل ه، ثم أف ين ثق مب أ ر من بينهممما والفمم يل أ ييمما مت أخ ال
ثن أفس يثكو من أخ ر بال يف أول، يثكون وال يق ثج�.ل فهذا بال م ر ثء عنممده ال يل يي مسممل ه فممي ثخ نف

دل متيا أخ مد على وا يبا د ر وعنده اللل ه، مع أخ منل ه يف يسا ث ر بل ثخ أف مسل ه يي ثن ويقول: أنمما بنف يل ثف
ث ح بي ن مد يت أم يي يلن. ف يسل ه، ثف يما اهذا ولثكي ن نف ييك يء -  مئد.. في يجا يوا يف أي ن لممم - ما  ال ثثكمم يي
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أ رأ ب في أ رأ ب في ييكان فإن الح يح يس فل ال ي ر أن بأ يخ أف يسان ي أن النبي قال يكما ال
ونلاوالسل)م: (  الصلة عليل ه ب ي وأ فب ون فذ ب ول نال ونلللا وك من أ ربلل فد نا ربلل فلللب وع نط مم ) نال
يض ورأ ى مبل ه بع مشي أصحا أم يي ة يي أش مت ر مم أخ يب يت ننفقممال: (  المـمم فذ ه إ ةة وهلل ومي رشل فم ول

وهلا مض فغ رب فقف هذنا ف ي إل نالله مي ررو وم مأ ب ) ففي نالل أ رأ ب يبا ثز الح يسان يجو أن مل ل
مخ ر أن يت أف ثز يي يم أن ويجو يظ يعا يت مسل ه في ي منل ه نف م)م ل يما مء أ مذيي ن اللممل ه أعدا مغممي المم يب أن يي

ثهم.  ثلم يل أذ إ
رد((  فص رق وك فف ي وونا فمي رش أط وم مسمم يو يت يي ن مفيممل ه ))  أيمم م ب يب مبي مد ياع ع المم أسمم ر مل يس ك وا يليمم يع و

ين ة مثكي مسمم رد((  ال فصلل رق وك ففلل ي وونا فمي رشلل رض وم مضلل رغ  وقممال:.. )) المؤلممي ف وونا
أض مفمم أخ أض) ا ثضمم أغ يوا رن((  ( وك فم فت ررو نن وصلل ور فإ وكلل رن فت وأ ورونا رصلل ورل يهمما نا يح يب أق يأ  (( ))

مت ررو وص فر ول فممي وح ثل ه نال ثل مو يأ مفي ر ))  ثه يز ث ر مخ مهيق يوخآ أد " نعم، ييش مصمم أق ميس ك) فممي (ا أشمم يم
أصد يق ثه ال ينا يسط مع يو ثمور في ال ثط ال يس لن المور في فالو النسممان معنمماه: أ
ثن ثثكو ضطا ي يس ميل ه في يو أش مشي الذي بيي ن يم أم ضعا ي م ر أس مشممي والذي ثم أم ضئمما، ي مط يبا يت ثم

ثد أص يق ل�.ل فمي وال ءء ثيكمم أي يسمط اهممو يشمم يو يد ولهممذا ال ير يعاء فممي يو مد ثثور: ( الم أأ يم المم
ملك وأ رس وأ ود وو رص وق فر ف ي نال رق وف ونى نال فغ أصد) يعني ) معنى ونال يق مسممط (ال يو يت ال

ثمور في ثل ون((  ا فذي نل وذنا نا مقرونا فإ وف رم وأن مفرونا ول فر رس رم مي ول مرونا وو مت رق ون وي وكلا ون وو رمي وب
وك فل بملا وذ ورونا ثلل ه: ((  ]،67))[الف رقان: وق ردوقو فص رق فميك ف ي وونا رش مسط وم يو يت  ((
م ب بيي ن فيل ه مبي مد ي راع ع ال أس ث ة وعليس ك وال ين مثكي مسمم يقممار ال يو مأ ب ل " يعنممي وال ثد ضبمما يتمم مبي يد
مشي، قال أم يت أع ع ول لس ك:  م ر أس ض ة ثت يع ي ر م�.ل ثس مخمم يءة ثت ث رو أي ن بالمـمم أي ن ولثكمم ييثكمم ثيس ك مل أشمم يم

ضطا يس يي ن يو أي لل واهذا اهذا ب موة على يدا ثقمم يشمماط وعلممى ال من ال رسممول يكممان يكممما ال
ث�.ل والسل)م الصلة عليل ه يع أف ميل ه. في يي أش يم
رض((  مض رغ وك فمن وونا فت ررو ممممي ن) اهممذه وصلل أض يممما مللتبعيممض )) ( ثضمم أغ قممال: ا

يتس ك. ب�.ل ثل ه. وذلس ك يصو أن مم من قال:  يمد ل النسان ل أح مع على ثي أفمم م ت ير أو مصمم لدا ال جمم
مل ه على ول مض أف لدا، يخ مناس ج ثثكون يمي ن ممنهم وال يي يي مل أو ت يعا مص يذا ال ملممم يقا)م مإ يثك يت يي

يذا يما اهو وإ من ثم يكأ مل يثك يت ء ة على يي يع يما مديي ن، يج معي ممي ن يب ثثكممون يمي ن الناس و أثكس ي يع بممال
ثمس ك لل يثك يما ثي مب ثم ل ثر يه أف أنل ه يت يم ة إل مم مل يثك أعد ال ملم ة ب يثك م�.ل ال أيممس اهذا ثيك ليممد، يل يج ولهممذا مب

رضيقال: ((  مض رغ وك فمن نا فت ررو أضل ه )) ولم وص ثض أغ ملممل ه. فل يق�.ل: ا مغممي ثيك يب اهممذا ين
ثثكممون بمم�.ل اهممذا ول ضضمما ي ضدا أي أصمم مع بيممي ن يق أفمم أو ت ير مصمم يفمماء، ال أخ ثلل ه: (( وال وقممو

رض مض رغ فتك فمن نا ررو ي راد وص ثم يب ة، عند )) الم يط يخا يب ة، عند نعم، المـ يط يخا ثم المـ
من ممي ن) اهنا إ ثد ( مفي ميمم ة فممي التبعيض ثت مف أي يثك ميمم ة، فممي ويكممذلس ك ال لم يثك بعممض فممي ال

يض�.ل يثكون أحيان يفع أن الف أ ر يتس ك يت يس يصو أي يل ملس ك؟ أ أض يكذ م ر أف منس ك ا مدي أ ينا ضما ثت قو
مديي ن ممي في بعي ي را ي راف يت أط مثهم أن ثت ريد ال ثح يتممال علممى يت يل ه ممما أو مق يب أيشمم ذلممس ك أ

ثجوز ثع يي أفمم أو ت ير مصمم مل ال ثجمموز، ل؟ و مبمماس ولهممذا يي يع أبممد بممي ن ال ملمم ب يع مط ثم فممي ال
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مصحيح الحديث مما ال يف لم ي ره الناس انص ر مي أم ثة عليل ه النب يل مص يل)م ال مسم أن وال
مدي ينا متل ه-: (  -بأعلى فقال ثي رهل ويلاصو ويلللا وأ ورة!  وج نشلل و ب نال وحلا رصلل فة أ ور مسللرو

ورة! وق وب متل ه،  ) بأعلىنال منل ه ييشس ك ل واهذا صو لضا ليس أ أو ت ممي ن يغ من الص اللممل ه ل
ثقول: ((  تعالى رضيي مض رغ فتك فمن منا ررو ير وص مض )) فصا يغ أو ت ممي ن ال مص يبار ال باعت

مي ة لم يثك مر ال يبا مت أع ميمم ة وبا مف أي يثك يي ف ال ثقممول: إذا ذلممس ك؟ يكيمم ث ب ثيكنممت ن يخمماط مإلممى ممممي ن ثت
مبس ك من مع ل يجا يف أ ر أو ت يت مصمم ثل ه ول ال أضمم مف أخ ثث يت أيمم يح يمع، ل مب أسمم يبممار اهممذا يي مت ايممش؟ باع

مي ة، مف يثكي مي ة باعتبار ال لم يثك ضنا يعني ال يما أحيا مب م ر ثر مطممم مع إلى ثتض أف ولهمذا الصمو ت ير
رضقال: ((  مض رغ فتك فمن نا ضنمما، )) يعنممي وصرو أي ن أحيا مض فممي لثكمم الحيممان بعمم
أدعي يت أس يحال يت يع أن ال يف أ ر يتس ك يت أو مر يص أد يق ممع. ما مب أس ثت

مم ي�.ل ثث مل ينل ه ع ثسبحا ثثكون وتعالى- أو - يلل ه: ((  لن ثلقمان ييكل)م ممي ن يي ننقو ور فإ وك رن وأ

مم�.ل يت ييح ثثكون أن ))  يمان؛ يكل)م ممي ن يي أق أصمم�.ل، لنل ه ثل مممم�.ل ال يت ين أن ويح ثثكممو ممممي ن يي
م)م يم اللل ه يكل يتمم ثل ه يخ ييمم ة، بممل ه اللمم ثلل ه: ((  ال ننوقممو ور فإ وك رن فت وأ ورونا رص ورل د�.ل نا مليمم أع يت  ((

ملل ه: ((  رضلقممو مض رغ وك فمللن نا فت ررو نن((  ))، وصلل ور فإ وكلل رن فت وأ ورونا رصلل ورل )) يعنممي نا
يحها يها أقب يع يش أب يس وأ أي يل يلاها و أع أي ن أ ياها؛ لثك ي ر يثك أن من يأ يوان في ل أي يح يلممى اهممو يمي ن ال أع
ضتا أو يمار ممي ن ص مح أي ن ال أبح في يلثك ثق يبح مفيل ه ليس ال أق م ت ممي ن يأ ممي ر، يصو يح ثلل ه: ال وقو

ور((  وك رن فت أ ورونا رص مت نال ررو وص فمميللر ول وح أملمم ة نال ثج يدة اهممذه )) ال ميكمم يؤ يديي ن ثم ليكمم يؤ ثم مب
من) والل)م،( واهممي ثل ه إ أجمم يو ي ره ممما ذلممس ك و للممي ف ذيكمم من المؤ يلممل ه أ مو مفيمم ر أ ي ره يز مخمم وخآ

مهيق، أ رق وش يكيي ف؟ نعم، ييش يف مفي ر بيي ن ال مز مهيق؟ ال مش ثاهو؟ ما وال
 ..والشهيق: الهواء، : الزفي ر: خ روجالطال ب
مهيق : نعم،الشيخ مش ثن ال ضنا يثكو مط أدر، في يبا مص مفي ر ال ثثكون والز ضجا ي مر ولهممذا يخا

وذنا(( تعالى:  اللل ه قال مهم فإ رت وأ رن ور لن فم وكلللا لد وم فعميلل معرونا وب فم وهلللا وسلل بظلللا ول بمي وغ وت
برنا ففمي وز ]12))[الف رقان: وو
مهم: (( الطال ب وهلا ول ةر ففمي ففمي ةق وز فهمي وش )). وو
مهم(( الثاني ة:  الي ة يكذلس ك: والشيخ وهلا ول ةر ففمي ففمي ةق وز فهمي وش باعتبار اهذا))  وو

منيي ن ميك مسا ء ة في وقال ، ال يي ي ر ى: ((  خآ أخ معروناثأ فم وهلا وس بقلا ول فهمي و ي وش فه مر وو مفرو )) وت
ي ر ييك مفيمم ر مللنممار تعممالى اللممل ه يفممذ مهيق يز ييشمم من يكممما و منيها أ ميك يسمما ض را –مل مفيمم يز ضضمما-  أي

ضقا مهي ييش ثذ –و ثعو مل ه ين ننقممال: (( - نعممم،ممنممل ه بممالل فإ ور   وك رن فت وأ ورونا رصلل ورل وت نا ررو وصلل ول

فر فممي وح رل يهت)) نا يت أن يي ة  ا يصا مو يع ة ال مف منا يم ة ممي ن ماهي التي ال أثك مح ياها التي ال يطا أع ثل ه يأ الل
يمان تعالى أق  ثل

ثل ه قال ثم ضرا الل ل ر يق ثم يم ما تعالى: - يع ثل ه أن مده-: ((  على بل ه الل رمعبا وللل رونا وأ ور )) وتلل
ثموا يل أع مبيي ن يا يت يط يخا نن((  ثم وه أ ور نالل نخ مكم وس فت ففلل ي نملا ول وونا وملا نسلل ممممي ن نال  ((

أمس مش يم ر ال منجو)م والق ثعوا وال مف يت أن يت وملا((  بها مل فض فف ي وو رر ل
و ممممي ن نا يمممار ))  لث ال
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يهار لأ ب والن يوا يد وغ((  وال وب رس وأ يع))  وو يس أو لم يأ يت يأ رم يو مك رمي ول وع مه ((  وم وع بة فن ور فه )) وظلللا
ثي ن واهي أس ث ة الصممورة ثح يي مو أسمم يت يضمماء و أع بة((  ذلممس ك وغيمم ر ال ون فط وبلا )) واهممي وو

ث ة يف م ر أع ث راها الم يغي ثر و ل ر ثيق ثل ه "  ييمم ة اهذه في تعالى الل يم ممما ال يعمم أن ثل ه أ علممى بممل ه اللمم
يباد مع رمفيقول: ((  ال ول رونا وأ ور ل رر)؛ )) وإنما وت يق ثي ثت: ( من ثقل ية ل يها)م اهمممز أف مت السمم

أت إذا يل يخ يد ت على يد يفا يأ أم)  يلم م ري ر ( أق مت ث ب ال مل يق أن يي أع�.ل ف مف مرع ع ال يضا ءل إلممى المـ مو يؤ ثممم
ءض ءد بما ميك يؤ يقد)، ثم يث�.ليك بم( أم م يل أوا) أي (أ ي ر ثتممم، قممد يت أي يأ رم((  ير ول رح وأ ور رشلل وك ون وللل

ول ك ور رد أد )) أي وص ينا يق أح ي ر ير ك، يلس ك ييش أد ضا طيمم ب، يص م ريمم ر إذ يممماذا؟ للتق منممل ه مل إذا ل
ثة دخلممت يز يها)م اهممم أف يد ت علممى السممت أم) أفمما يلممم م ريمم ر ( ث ب التق ث�.ل فينقلمم الفعمم

ينى مفي المضارع ع أع ء�.ل إلى الم أع ءض مف ءد ممما ميكمم يؤ (ألممم معنممى بممم(قممد) فيثكممون ثم
ثتم، ت روا) أي: قد أي يأ مة في ولهذا ير ير أ ح (ألم ثسو ي ر تعممالى: (( اللل ه لس ك) قال نش

رم ول رح وأ ور رش وك ون ول ك ول ور رد يده؟ وصلل ونلا((  )) بعمم رع وضلل وو يي ف وو يطمم يع يف ضل ))  أع ضيا مف مضمم ما
يبق؛ ما على من يس ثلل ه ما ل أب م�.ل بمعنى ق أع مف مضي. ال يما الم

ثلل ه: ((  ننوقممو وه وأ ور نالل نخ رم وسلل مكلل ي ر) بمعنممى ول مخ يسمم ملمم�.ل )) ( يلهمما يذ مل أو يلثكممم يذ
ثثكم مح مل يصا يم ثثكم مل مع مف ينا يم فت فف ي وملا((  و وونا وملا نس ممممي ن )) يقممول نال المؤلممي ف: " 

مشمس يم ر ال ثجو)م والق من مثي�.ل سبي�.ل على " واهذا وال أم مل الت منل ه وإ مإ ي ر يقد يف مخ ينا يس يل

ضضا أي ييا ح يأ م ر يي ن واهي ال يماء يبي مس أرض ال ل
ي مخ ر وا يس مسحاأ ب يلنا و تعالى: قال يكما ال

ف ب((  وحلا نس فر وونال نخ وس مم ون نال رمي فء وب وملا نسلل فض نال رر رل
و ق)م فهممو لنمما )) واهممو ونا عمما

ل�.ل ثثك ثه يما مل ي ر مخ ثل ه يس  ... تعالى الل
ممي ن نالرض ف ي وملا((  لثمار ))  يهار ال لأ ب والن يوا يد ث راهمما والمم ضضمما وغي متممى أي ح

مدن يعا يم ث راها الم ي راها وغي مخ يلهمما لنمما اللممل ه يس مل يذ م�.ل فهممذه يلنمما، و الرض فممي ممما ثيكمم
د ر مخ يسمم مل�.ل ثم يذ مي ن ثممم يضممل ه لثكمم د ر يبع مخ يسمم متممل ه، ثم يع مبي يط ثضممل ه مب د ر وبع مخ يسمم يط ة، ثم مسمم يوا مب
مديد مدن فالح يهها وما والمعا يب ي رة أيش مخ يس منها ثم يط ة، لثك مس يواأ ب بوا يد يهممار والمم والن

يجار أيش ي رة وال مخ يس من ثم ثدو يط ة، مب مس ثداها يوا مج يسان يي أن يأة ال مي يه ثلل ه: (( ثم يل ة. وقممو مم ييكا

وغ وب رس وأ ي راها وو مس يف للي ف ))  أيي ن المؤ ي ر أم يع ة بأ مسمم يممما)م بال أت مل يع أي وا يسمم أو يأ لم "  يتمم يأ " يو
ثغ ومنل ه يبا أس مء إ ثضو ثو مره على ال يثكا يم ث)م ال يما أت ثضمموء، يعني: إ ثو يب)غ) ومعنممى ال أسمم يأ )

يع يعنمي يسم لم، يأو يتم ممما وأ ثلل ه أ يتمم) فمثما ا (أ ثغ م يبا أسم أ ر ت: إ ييكم مء يذ ثضمو ثو علمى ال
مره، يثكا يم مما ال ثل ه وأ ممن يف يسع)  أو يأ ثلل ه ( فنتعممالى: ((  قو رل وأ وم رع وغلات نا فب )) أي وسلللا

ضعا ثرو يع ة، ثد مس يوا يغا ت:  مب دأ ب أيضا ومنها نعم، يسا أو يث ثلهم:  مب)غ قو مسممع يسا يوا يعني: 
ثخ�.ل أد يما)م فيل ه وي أت ضضا، ال مهم أي ثم من فالم يباغ أ أس يول ال ينا يت أيي ن يي يئ أي ث)م ييش يما أت أيء مإ يشمم ال

ث ره، مفي أو يت يعم والثاني:  لن يم التي وال يع ثل ه أن ينمما بهمما اللمم أي د ة يعل يل مم أيممي ن ييشمما ي ر أم يأل مهممي مل يف
يع ة مس فإن((  يوا بدونا وو مع وة وت وم رع فه فن وهلا ول نالل مصرو رح ضضمما )) واهي مت مممم ة أي ليممس تا
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أق،ص، فيها م�.ل ين ثجل ه ما ثيك متل ه في النسان يحتا م�.ل ب�.ل حيا ثيك ثجل ه ما و منممل ه فممي يحتا دي
من يل ه فإ ممل ه قد تعالى الل ثد أت أم يح . للل ه وال

ثلل ه: ((  بةوقممو ور فه بة وظلا ونلل فط وبلا مسمم ر وو ثهممور المؤلممي ف )) ف مظ لسممي ة بأنهمما ال مح ال
ماه رة، مظا ين ة ال مط يبا يف ة اهي وال م ر ث راها. المع وغي

المع روف. : اهيالطال ب
مشيخ ماه ر- طي ب، واهو –المع رف ة اهي المع رف ة : ل،ال لنعمم الظا يلهما ال يع ثل ه ج اللم
ضة تعالى ي ر ماه ي رة يظا ماه يظا ين ة:  مط يبا ييان يو مع للممي ف وذيكمم ر لل متهمما ممممي ن المؤ يل مث أم ثي ن يأ أسمم ثح

يرة مصو يم ة ال يقا مت أس ألق وا يخ يبل ه وما ثال ين ة ذلس ك، أيش مط م رفمم ة يقول: " اهي والبا أع يم ال
منها "؛ ألمم ب فممي ل يق ث ر ال ثلوممم ة غيمم أع مس ك ل واهممذا يم منممل ه ييشمم مسممي ر أ أف أق،ص يت لدا، ينمما مجمم

ي رة ماه لم والظا يع خآا؟ يأ
ث روف ة: الطال ب .يقول: المع
م رف ة : لالشيخ أع يم م رف ة المع روف...  ال أع م رف ة الم أع ألممم، يعني القل ب في م مع ال

يواأ ب مص منها ال مم أ يع يعم ذلس ك ممي ن يأ لن مممما فممال ضة إ ي ر ماه ل�.ل يظمما ثثكمم يحممد، مل مممما يأ ينمم ة وإ مط ل با
يها ثم مل يعل يسان، إ أن محد، اهذا ال مممما وا ي رة وإ ماه ضضمما يظما ق�.ل بحيمث أي ي رف ثيكمم أعم أنهمما يي
يم ة، أع ي ر ى ل بحيث وباطن ة من منها ثي يم ة أ أع مل من مراها، ممي ن إ أعض لن خآثا يياء يب حيي ن اليش

مداها ثجو مي ن ل ثو ثظ منها ت يم ة أ أع يت إذا لثكي ن من أف ي ر يراها يع يثا م ت خآ يممم ة، أنهمما وجممد أع ومنممل ه من
ثلل ه وسىتعممالى: ((  قو وع رن وو مهلرونا وأ ور رك بئلا وت رمي ورو وشل مهل ةر وو رميل رم وخ مكل من ول )) فممإ

ضنا النسان ثبل ه أحيا ثبل ه ما ثيصي مصي مء ممي ن ثي يضا مره اللل ه يق يد يقمم ي ر ى فل و منهمما ييمم يممم ة أ أع من
متى م رف ح أع ياها ي ير يثا أعد، مفيما خآ مهم يب ثم من والم يعم أ لن ثد ال ماه رة -والحم يظمما ينمم ة للل ه-  لي يب

ييان مع مم ة ملل يعا يل ة و مم ألق، ييشا يخ دء ملل دي ن ويشي مط ثفل ه ل با م ر يم يمممي ن إل يع ثل ه أنعمم بممل ه اللمم
يليل ه، ضضا ع دء أي ماه ر يشي مضح يظا منل ه يوا يم ة أ أع دء من مطي ن ويشي ميي ن ل با يب يت منل ه يي يممم ة أ أع إل من
يما أعد مفي  يب
رر وول((  رع وص ول ك مت ند فس وخ ننلا فش وول فلل رم فض فف ي وت رر ل

و بحلا نا ور نن وم وه فإ نللل ل نال
بب فح نل مي لل مك وتلا رخ لر مم مخرو مذه ممي ن ثيستفاد] 18))[لقمان: وف الثك ريممم ة الي ة ياه

م)م أيي ن يذ يت ث ر اها معي أص يت أيي ن:  يت يل أص ثخ لد ال يخ منمماس ال ض را لل مبمم يثك ضممما، يت ثظ يعا يت ثي و أشمم يم فممي وال
مض أر ل

ي ضحا، ا ي ر ملت وقد يم ث ت يد ييا ي ر ى ال أخ ثهما على ال من يما ت ممي ن أ م ر يح ثم في يكما الم
يرة ي راء، ثسو أس نعم. ال

يفاد يت أس ثي يي ة اهذه ممي ن و ضضا ال منل ه أي مغي أ يب أن يسان ي أن مل أند مل م ة مع يث يد يحا م ره ثم أي ين أن غ ثثكو يي
ضل مب أق أيل ه ثم يل مهل ه؛ إ أج يو من مب منهي مل معي ر عي ن ال أص يخد يت مل ال ثد أممم ر على ي يل لده ا مضمم واهممو مب

ثثكون أن ضل ي مب أق أيل ه ثم يل مهل ه. إ أج بو
يفاد ثيست أنها و منل ه مم أشي في ينبغي أ ثثكون أن الم مز اللل ه قال يكما ين يد وجمم�.ل يعم أعم ب
ردذلس ك: ((  فص رق وك فف ي وونا فمي رش رض وم مض رغ وك فمن وونا فت ررو )). وص
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ممي ن مئد و يي ة يفوا يم ة ال م ري يثك ث ت ال يبا أث من إ يل ه أ م ب؛ اللمم أحمم ملل ه: ((  ممممي ن ثي ننقممو وه فإ ل نالل
بب فح نل مي لل مك وتلا رخ لر مم مخرو ثل ه وف أج يو يو يل ة ))  يل مد من ال أفي أ م ة ين مب يح مل ه يم يلء الل يهؤ مل مل ثد ييمم
متها على ثبو م راهم. ثث يغي مل
ممي ن مئد و يوا يم ة الي ة يف ثم الثك ري م ري أح ييال يت مت أخ أخ ر؛ ال يف من وال يفى اللل ه ل يتممل ه ين مب يح لممل ه يم
يقد يق و يب أ رق يس يف ييال يبيي ن ال مت أخ أخ ر، ال يف أخ ر وال يف أول، ال يق ييال بال مت أخ أع�.ل وال مف  بال

ردتعممالى: ((  قال ثم  فص رق وك ففلل ي وونا فمي رشلل مض وم مضلل رغ فتك فمللن وونا ررو )) وصلل
أستفاد يي ة اهذه ممي ن ثي منل ه الثك ريم ة ال يسان ينبغي أ ين أن مللن ثيل ه يثكو أش ضدا يم ل يقصمم

ضعا أسمم را لل مإ مخ ضبمما ول ثم مبي ضئمما، يد مط يبا يت ي راع ع ثم أسمم مل للممي فا مهممور مفيممل ه ال يت يلمم ة ال يج يع وال
أيش مط ثمو)م، وال أذ ثطؤ يم يبا يت مبي ب وال مد ضضا وال يفاد أي ثيست ثمو)م. ف أذ ينبغي أنل ه منل ه يم

ثثكون أن ثن ي ميل ه في النسا أش ضدا يم أص يي ن يق أي ياع ع ب أس ر مل ثطؤ. ا يبا يت وال
ممي ن مئداها و ضضا يفوا يذا أن أي مإ مي فممي اهمذا يكمان ثيقمال:  أش يم لسمي المم مح ثثكمي ن ال فلي

ملس ك مي في ييكذ أش يم لي المم مو ين أع يم يلق الداأ ب ممممي ن الممم أخ يسممان ينبغممي ل وال أن للن أ
يع ع م ر أس ض ة ثي يع ي ر ض ة ثس مل مخ أن ول ثم يأ أ يط يبا يت ضؤا يي ثط يبمما ضتمما يت لو يف ثصممود، ثم أق يم مممما ملل ثع ع أ يا أسمم ر مل ا

أي ر إلى يخ ي ر فقد ال يم ثل ه يأ منل ه مبل ه الل ثز ل ولثك يو يجا يت مد، يي يحمم مي قممال ولهممذا ال مبمم ين يليممل ه ال يع
مصمملة وذناوالسممل)م: (  ال متم فإ رع فم ومللة وسلل وقلا فل مشللرونا نا رم ولللى وفلا ولة فإ نصلل نال

مكم رمي ول وع ونة وو فكمي نس وقلار نال ورو معرونا ول ونال فر رس ). مت
يفاد يت أس ثي يي ة ممي ن يو يم ة ال م ري يثك ضضا ال منل ه أي مغي أ يب أن يسممان ي ملن أن ل مض أ ثغمم متل ه؛ ممممي ن يي صممو

ملل ه: ((  رضلقو مض رغ فتك فمن وونا ينمما ))، وصرو أ ر ييك يذ أمممس و يم�.ل أنممل ه يأ أشمم ميمم ة يي لم يثك ال
ميمم ة مف أي يثك منل ه وال مض فممي فممإ أعمم ييممان يب أح مغممي ال ثع يينب أفمم مصممو ت ير يذان فممي يكممما ال يل ا
يب ة أط ثخ يما وال يهها. و يب أيش أ
ثيستفاد م ريم ة الي ة ممي ن و من الثك أفع أ مصو ت ير م ر في ال للمل ه يغي يح م ر)م؛ يم يحم ملل ه: ثم ملقمو

نن((  ور فإ وك رن فت وأ ورونا رص ول مت نا ررو وصلل فر ول فمميلل وح من نال مضممي التشممبيل ه اهممذا )) فممإ يت أق يي
ي ر مفي أن مت مي قممال وقد ممنل ه، ال مبمم ين وسوالسممل)م: (  الصمملة عليممل ه ال رمي ونلللا ول مل ول وثلل وم
رروء نس ).نال

ممممي ن م)م الثك ريممم ة اليمم ة فوائممد و يوا ت يذ أصمم مميمم ر؛ يأ يح ملل ه: ((  ال ننملقممو ور فإ وكلل رن وأ

فت ورونا رص ول مت نا ررو وص فر ول فممي وح رل يخذ واه�.ل ))، نا أؤ من ممنها ثي مر أ يجا أن ملل ي ب أ مل يطا ثه ثي ير يجا
يده يكان إذا أن در مع يما ضق يح مها مل ه ين مع أي يب مل ه مب مت يل يزا مإ مل يو مل ب أن يلل ه نعم، أي ل؟ و يطا بممذلس ك ثي
ثقل ه يكان إذا ءد، يغي ر نهي يتا أع أعض لن ثم ممي ر يب يح مثي ر ال مهيممق ييك من أن لممل ه اهممذا فعلممى ال أ

مل ب، يطا يل ما مث�.ل ثي يمهممم الفقهاء يقا مح من ر أن لممل ه اللممل ه: إ يعممل ه أ ين يحممى ممممي ن يم م ر ال
ثي ن التي يح أط ضما بها يي مسي�.ل ممي ن ويكذلس ك دائ أغ يياأ ب ت لث لثها ال ضما، وب م�.ل دائ مذي ممما ثيك أؤ ثيمم
يجار مره ال يجا مل أن ف يعل ه أ ين أم أنل ه، يي يي ف قممد اللممل ه ييكممان فإذا مم يصمم مهيممق يو من ث ر بممأنل ه ال يثكمم أن أ
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يوا ت أص منل ه ال مل ب أن لل ه فإ يطا أع ثي مب ثقول:  يي يمار اهذا ف مح مل ال ألممل ه وإ يع أج ل�.ل فممي ا يحمم يم
يخ ر مذ ى ل حتى خآ يأ يت نعم. مبل ه، يأ

أهو : خآل تالطال ب مل يظم يعني ال أع .. مي ن أ
يعمالشيخ ين ي ب أن يلل ه :  مل يطا يره ثي منممل ه لممو يعنممي بهممذا، يجمما ير أ ثع صمما يفمم أ ر ي ت يي يوا أصمم أ

مميمم ر يزا ثذ الم ينمماء -والعيمما مغ ثل ه بمماللل ه- وال يلمم لق ف يحمم مل ب أن ال يطمما متممى ثي أن يح يلممم وإ

ثل ه؛ أج مع أز يثك ر، اهذا لن ثت أن ثد جار لل ه ييكان لو لثكي ن ثم يع أص أطح إلممى يي مسمم م)م فممي ال ميمما أ
أيي ف مص يده ال لج�.ل وعن يس م رط ة فيل ه ثم أيش ثحهمما ثثممم القمم رخآن ممممي ن أ يت أف أفممع ي ي ر صممو ت مب
مره يجا مل مل ب أن ف يطا أنع؟ ثي بالم
: نعم.الطال ب
أ رخآن، ممممي ن ... قممال: يكيممي ف؟! .. لممو : نعمالشيخ ثقمم أحممي ن ال ينممع ممما ين ثقممول: نم ن
ممع يت أس مثكي ن ا مفض يل أخ مصو ت، ا مني، اهذا يعني ال مذي أؤ أيس ثي مذيني ول أؤ لنممي ثيمم ثه ل ي ر أيكمم يأ

ثق رخآن ثد أنا لثكي ن ال مري أو)م ثأ من مدي ال ثدون وأول م ريمم أو)م ثي منمم ملممي ال أاه يأ ثدون و م ريمم أو)م ي منمم ال
مبي من رر وليقممول: (  والسممل)م الصلة عليل ه وال وه رج مكم وي مضلل رع ولللى وب لض وع رعلل وب

ررنآن مق رل يلل ه فبلا يف ينع أن )  أم من يمع يي ث راها العام ة عند اهذه أ مبي ر أم يحممد لممو يعنممي ييك يأ

يل ب مره ممي ن يط مل يجا يع أ يف أ ر يتل ه يي يءة يصو ي را مقمم ثقمم رخآن مب ي�.ل ال يممم يح ي ة عليممل ه النمماس يل ييمم يرا
أنثكار، مت لم ل ولثكي ن الس مه مم ة ثي يعا لم، ما ال ثراهم ثيه ثراهم أو إنثكا ي را أص�.ل، لل ه ليس مإق يأ

... نعم
... إلى احتاج إذا : طي بالطال ب
ث ب قد  ب�.ل.. بأس في : ماالشيخ مج ضنا يي يج لو يكما أحيا أحتا مل ه  لنقاذ.. إلى ا مس نف

مذ أو م ره إنقا يثك ة مي ن غي يل يه م�.ل ال ثثك يقال، لل ه مقا)م ف ثصود يم أق أشممي فممي اهممذا الم يم ال
العادي. 
...:الطال ب
يج إذا : المهمالشيخ يس ل احتا مانع. في ما بل ه، بأ

....: الطال ب
ي ب أنل ه : الولىالشيخ لت ي ر أقت ثي ث رج حتى الو ملل ه إلى يخ أغ مي ثيش أش يم يتاد بالم أع ثم ،الممم

يض لو لثكي ن م ر مخ ر أنل ه ثف يلل ه  يو)م.. يتأ يد يفع�.ل. خلونا أن ف أخ جماعمم ة يا الفوائد ينا
ثشوا، الفوائد ممي ن انتهيت وإن الفوائد ممي ن  ننتهي..  نعم ناق

رمتعالى: ((  قال ثم ول رونا وأ ور نن وت وه وأ ور نالل نخ مكللم وس فت ففلل ي وملللا ول وونا وملا نسلل نال
وملا فض فف ي و رر ل

و م ة بيممان الثك ريممم ة اليمم ة اهممذه )) فممي نا مممم أع سممبحانل ه اللممل ه من
مده على وتعالى يعم. بهذه عبا لن ال

ممي ن مداها و من فوائ م�.ل اللل ه أ يل ج يع م ب و مح مد ح أن ثي يم يت يد ى بما أو أعطى بما يي أس مإلممى أ
يعم؛ ممي ن عباده لن ملل ه: ((  ال رملقو ول رونا وأ ور نن وت )). نالله وأ
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ممنها من و ي ر تعالى اللل ه أ مخ يماوا ت في ما لنا يس مس أرض، في وما ال ل
ي واهو نعم، ا

ورأخمم ر ى: ((  خآيمم ة فممي تعممالى اللممل ه قممال وقد ظااه ر نخ وس مكللم وو ففل ي نملللا ول
فت وونا وملا نس وملا نال فض فف ي و رر ل

و بعلا نا فممي رنه وج )). فم
ممنل ه يواز و م)م يج أخدا مت أون اهذا في ما اس يثك محنا؛ والرض السماوا ت ال مل يصا يم منل ه مل مل

د ر مخ يس ينا ثم ض را يكان فإذا يل مخ يس يلنا لنا ثم أن يف يع أ مف يت أن م�.ل فيما بل ه ين يحمم ثل ه يأ نعممم، لنمما، اللمم
د�.ل قال فلو ضل: اه�.ل قائ لقمم ب أن لنمما مث ين مدن عممي ن ثن يعا ييمم ة المـمم مر يجا يدة؟ ال مممم يجا وال

مول أن لنا اه�.ل  نقول: نعم، يحا ثعود ثن مص ميك ب إلممى ال يوا يثكمم ثجممو)م ال من ي ر ى وال ينمم ممما مل
يي ف اليا ت ممي ن فيها أي أ ت ويك ي ر لخ ينا؟ ثس أي ن الجواأ ب: نعم، يل ل�.ل على ولثك إذا يحممال ثيك
ثي ف اهذا يكان لل يثك ء ت ثي يقا يف ماهظ ة ين يث ر با أيك ثد مما أ مفي يت أس من ممنل ه ين ي ة فممإ يممم أثك مح مضممي ال يت أق يت

مل يع�.ل؛ أ أف من ين يحاول ت اهذه الن ل ثم ثثكممون الم مد ممممي ن فيهمما ي يفمما يوال ين أممم دء ال أي ييشمم
مثي ر ير فإذا ييك لد من ثق يفاد ممي ن مفيها ما أ يثمم ر الممموال ين أيك ءف يأ يعا أضمم يأ يعاف مب أضمم يأ مممما و

ثد مفي يت أس من منها ين ي�.ل فإ أق مضي الع يت أق مل ي يع�.ل؛ أ أف من ين مل ه ممممي ن اهممذا ل يف مسمم مذي ر، ال أبمم مت وال
ثن يسا أن مل مق�.ل وا يعا ثل ل ال ثذ أب يمال يي مل الم ي ر ى واهممو إ منممل ه ييمم ثع أ مفمم يت أن ي ر يي مممما بممأيكث يذل مم يبمم

م رض لو يكذلس ك؟ أليس يت أنممس ك ثف أل يذ ضل يبمم ثره ممما ثي ف قممد ييممال يألمم ي�.ل مر ثصمم أح علممى ملت
ء ة يع يف أن موي يم يسا أي ثت يف أل ييال يأ ثمود مر مل اهذا يمح ل؟ و
: نعم.الطلب ة
يت بالعثكس : طي ب،الشيخ أل يذ ضل يب ث)غ ما ثل أب ثي ف يي م�.ل مريممال يألمم مصممي أح ء ة ملت يعمم يف أن مر يم أد يقمم ب

مي ف أل ثمو)م اهذا مريال يأ أذ منس ك يم يت الن ل أع يض يي ف أ أل ييال يأ ثدون مر يدة مب مئ ثن يفا ثثكو اهممذا في
م ة ممي ن يع يضا يمال إ ي راف. الم أس وال

ممي ن من الثك ريم ة الي ة فوائد و يم أ يع مل ه من دة وج�.ل عز الل مف ر ي رة يعني يوا مثيمم يلمم ة؛ ييك مم ييكا

ملل ه: ((  وغلقو وب رس وأ رم وو مك رمي ول مه وع وم وع )). فن
ممي ن من فوائداها و يم أ يع ي رة وج�.ل عز اللل ه من ماه يظا مطن ة، نوعان:  دء وبا أ رنا يسمموا مسمم ف

ماه رة ثمور الظمما ثل يسمم ة بمما ثسو أح ينمم ة الم مط يبا ثمور وال ثل ميمم ة بمما مو ين أع أ رنااها أو الم مسمم ف
ي رة ماه مظا ل�.ل بال ثثك يحد مل مطن ة يأ ثفها ل ما والبا م ر ثبها، إل يع ينا أو يصمماح أ ر مسمم ي رة يف ماه مظمما ال

ل)م اهو بما مم يعا ثع مميع يي مناس يج يمط ر ال أصم ب، يكالمم مخ مطنم ة وال ا والبا ين اهمو بم ثدو
ل�.ل على ذلس ك، يعم يحال ثيك لن مف رة ال أ�.ل يوا يرة يب مد ل�.ل ممي ن يصا أجل ه. ثيك يو

يتفاد ثيس يصايا ممي ن السابق ة اليا ت ممي ن و يمان يو ثه ما منها ثيستفاد ثلق يطا اللممل ه أع
من الحثكم ممي ن تعالى م�.ل فإ يصممى ممما ثيكمم ينممل ه مبممل ه أو ملممل ه اب يثكممم ثيك دق مح مفمم يوا أقمم�.ل ثم يع ملل

ثع ع أ ر مش ضضا وال أي ثه أ ثد لي يؤ مل ثي ثده. ل؟ و لي يؤ ثي
ضضا منها ويستفاد يل ه أن أي م،ص إذا وج�.ل عز الل يأ علينا يق يب يحد ين أن يأ ين فممإ ذلممس ك يكمما

ض را أي منل ه يخ م ريد فإ منا ثي ثل ه، أن مم يل يع ي ر يكان وإن ينف منل ه ذلس ك غي ثد فإ م ريمم منمما ثي ثل ه، أن مم يبمم من يج يت ين
مما م،ص يل ي ة علينا يق مص ثرون مق رذ((  قا ول فإ مه وقلا مه وللل مم ررو رح ل وقلل ور رفلل نن وت وه فإ نللل ل نال
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بب فح ون مي فحمي فر وف رل فغ نا وت رب وونا وملا *  ول ك ففمي وتلللا مه نآ نللل ور نال ندنا وة ناللل ور فخلل وس وول نال وتنلل
وك وب فصمي ون ون وميلا فم رن بد رن نال فس رح وأ وملا وو ون وك وس رح مه وأ نل وك نال رمي ول فغ وول فإ رب ود وت وسلللا وف رل نا

فض فف ي رر ل
و نن نا وه فإ نل بب ل نال فح ون مي فدي فس رف مم رل ول نا وقلا وملا *  نن مه فإ متلل فتمي ولللى مأو وع

لم رل فد ي فع م،ص فعن يق ينا ذلس ك ))  أي يذر عل أح ين يخاف مل ين ثثكت أل ولج�.ل و يمممي ن علممى نس
يناه أي يأ لدل ر يب مسد ثي أف ثي أرض، في و ل

ي م،ص واهنا ا مص ة علينا يق يمممان مق أق أن أجمم�.ل ممممي ن ثل أ
ي ر مب يت أع يثكم بهذه ين مح يي وأن ال مد يت أق يح ة في بل ه ين مصي مئنا ين ملنا أبنا  وأاه

ونالن}: ((  جديد درس وج�.ل{في عز قال ثم  فم فس وو ننلا رن نال مل وم فد وجلللا مي
فه فف ي نل فر نال رمي وغ لم فب رل بد ى وول فع ل ب وول مه وتلللا لر فك فنميلل ممممي ن20))[لقمممان: مم ) [

ممي ن) للتبعيض الناس) اهذه يتلي ف وقد ( أخ ثبون ا م ر أع ثم مي ة فممي الم مضمم معي أب مت ممممي ن) ال )
دم؟ اهممي اهمم�.ل أسمم أعممض)- أو بمعنممى يعنممي – ا يب منهمما ( دف أ أ ر قل يحمم اهممذا علممى يدا

ينمى، أع يلف اهمذا وعلمى الم مت أخ منمي ال يب أن يلف يي مت أخ ي راأ ب، فمي ال أعم ألنما: فمإذا ال ثق
ممي ن) اسم يدأ (بعض) فإننا بمعنى ( يت أب ثم ممي ن)  يمممي ن نقول: ( ث ره، و( يبمم يخ ثل)  مد يجمما ثي

منها وإذا أ رف قلنا: إ ثف فإننمما يحمم أ ر يحمم ممممي ن)  ل ر، نقممول: ( لر يجمم ث رور والجمما أجمم والم
للق يع يت ثذوف ثم أح يم د ر مب يب مد)م، يخ يق يمي ن ثم يدأ و( يت أب ثم ثل)  مد يجا مخ ر. ثي يؤ ثم

ون فم وو فس ((  ننلا رن نال مل وم فد وجلا فه فف ي مي نل فر نال رمي وغ لم فب رل بد ى وول فع ل ب وول مه وتلا فك
لر فنمي ممي ن مم يو للي ف: " أي الناس) قال )) ( يؤ أاه�.ل الم مثك ة يأ ضء يم ينمما مب متل ه علممى "  يد قاعمم

يمل ه مح يور ثيك�.ل خآي ة ثيك�.ل اللل ه- أن -ر ثس لثكي ة ال يم مم�.ل ال أح ثمو)م فيها يي ثع أث�.ل في ال اهذا مم
يياق لس ثصوص على يمي ن؟ على ال ثخ ث�.ل واهم ال أاه مثك ة، يأ ثأ ب يم من والصوا ل)م ذلس ك أ عمما

ممي ن نالنلاس فمنيعني: ((  م راهم مثك ة أاه�.ل ))  مل ومن((  وغي فد فه ف ي ميجلا نالللل
فر رمي وغ لم ب رل يدل ة فع يجا ثم يذة )) الم ثخو أأ مل ممي ن يم أد يجمم ث�.ل واهممو ال أتمم أبمم�.ل يف يح ممل ه، ال يثكمما أح ممل
ممى ما ومنل ه يسمم مي�.ل الجممداي�.ل ثي يدا ث�.ل أي الممم رأة جمم أتمم مسممها يف ثمل ه، رأ يثكمما أح مإ اهممذا و

منها اللغ ة في معنااها يل ة الصطل ح في لثك يد يجا ثم يع ة اهي الم ين يما ثم أن بمعنممى الممم
م�.ل ءد ثيك مح أيي ن ممي ن وا ي ر مظ ينا يت ثم ثم الم مثك أح ي ة ثي مج ثح أج�.ل ممي ن ال م)م يأ يحا أف ممل ه، مإ أصم ضذا فهمي يخ إ

ث)م يثكا أح مجمم ة مإ ثح م)م ال يحمما أف أصممم، ممل يخ يجادل ة، اهممذه ال ثم ث)م الممم يثكمما أح م ة مإ مجمم ثح م)م ال يحمما أف ممل
أصم يخ مه، ال مز مجي أع يت يدل ة و يجا ثم ألم يكانت إن والم مع يم ة مب أثك مح ثدو ح فهي و أم يل يم لس ك مب ييشمم

ثن وقد يب ة تثكو مج ضنا يوا ملل ه في يكما أحيا مهمتعممالى: ((  قو رل فد وجلا فت ي وو نل و ي فبلللا فهلل
وسن رح ألممم بغي ر يكانت وإن ))، وأ منهمما مع يممم ة فإ ثمو أذ يمممي ن يم مدل ييك يجمما ي راد فممي ثي مإيمم
يج ج ثح يل�.ل ال مع يع ة وال مق يوا يحا)م ال أف ممل ه ممل أص م ر يخ أص ين ملل ه و أو مطمم�.ل ولو يق يبا ممممي ن فهممذا بال

م ت يثك را أن ـمم يم ة الم م ر يح ثم ملرونا((  الممم ود وجلللا فل وو فطلل وبلا مضللرونا فبلال فح رد ممي نق فبلله فل وحلل نال
رم مه مت رذ وخ وأ )). وف

ننلاس فمن((  مل ومن نال فد وجلا فه فف ي مي أي نالل يأ ثقول: "  أاهمم�.ل )) ي يمممي ن مثكمم ة أ ) "
ثل مد يجا مل ه) (في في ثي متل ه في المـ راد اللل ه) اه�.ل الل يحانل ه ذا أب ي راد أو وتعالى ثس ثم الـ
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متل ه في مي مب ثبو متل ه يأو ثر مي ماه مئل ه أو ثألو يما أس متل ه يأ يفا مصمم ممل ه أو و يثكمما أح ملل ه؟ يأ يعمما أف يأ الجممواأ ب: و
ث�.ل يم أش م�.ل يت يي ن اهذا ثيك مم مناس يف مدل يممي ن ال يجمما م ت فممي ثي مثكم ر اللممل ه يذا أن ثي ثجمود يف اللممل ه ثو
ضل، أص متل ه، في ويجادل يأ ممي ن ذا ثل يمي ن الناس و مد يجا متل ه في ثي مي من يدا أح م ر يو مق لثكممي ن مبممل ه ثي
مثكمم ر أن ميمم ة، ثي من يدا أح يو ممممي ن ال ثل يمممي ن النمماس و مد متل ه فممي ثيجمما مي ماه ثلممو مه فممي أي ثأ مد م ر يفمم يت

مي ة، ماه ثلو ثل ممي ن مبا ثل يمي ن الناس و مد مئل ه في يجا متل ه، أسما ث ر وصفا يث فيممل ه وقممع ما وأيك
يدل يج مأ ب في المسلميي ن بيي ن ال اهممو ممما المسلميي ن بيي ن والصفا ت، السماء با

ثبون الممذيي ن المسلمون لثكي ن والثكاف ريي ن المسلميي ن بيي ن مسمم يت أن السممل)م إلممى ي
ين أو مم يسمم ثي ي�.ل و أاهمم يلمم ة، أ أب مق ي ر اهممؤلء ال ثثمم ثل ييك يد يجمم مأ ب فممي بينهممم ال مء بمما اللممل ه أسممما
متل ه، مدل يمي ن الناس ممي ن يكذلس ك وصفا م)م في ثيجا يثكا أح ي ر وما اللل ه أ يث أيك مدليي ن يأ يجا ثم الم

م)م في يثكا أح ثده اللل ه، أ مج مدل يت يجا أيء تقول: اهذا ثي يش ي را)م، ال متي ثم يح ثلس ك: يأ مد ثيجا و
للي وش ثمل ه؟ ال م ر يح م ت يكذا، وبيي ن بينل ه الف رق وش ي ملي�.ل، واها مد الممدلي�.ل واهممذا ال

ثقوض أن ملي�.ل واهذا يم أع مت مط�.ل ال ألم، واهثكذا. بغي ر يبا مما مع ين إذا أ ألم يكا مع فيل ه فليس مب
ل)م، م ر لثكي ن يذ أي يغ ءم، مب أل ثل يمي ن الناس ممي ن يكذلس ك مع مد مل في يجا ثذ اللممل ه أفعمما -والعيمما

يماذا مل يم باللل ه- فيقول:  يع أن مم الثكاف ريي ن اهؤلء على اللل ه أ يع لن مثي رة؟ بال يثك ممممي ن ال و
مميي ن مل أس أي ن الم ءد في ثاهو يم أه مديد ثج ي رض ييش يم أق ر و يف أه�.ل و يج يبل ه وما و أيش ذلس ك. اهذا أ

مدل مدل يكذلس ك اللل ه، أفعال في يجا يجمما يعممال فممي ثي م ة فممي اللممل ه أف يل يأ أسمم يدر يم يقمم ال
ثقول مما في ضل: إ ير قد اللل ه يثكون أن مث مد من على يق يسا أن ثل ه ال يل يم يكممان فممإن ل، أو يع

مدر يلل ه عليل ه يق يي ف عم يثكي ثبل ه، ف مق يعا أر لم وإن ثي لد يقم يلممل ه عليممل ه ثي يم من ذلممس ك فمعنمى ع أ
ق�.ل النسان مق يت أس ثثكون بل ه ثم يي ضدا ف م ر يف أن مد ث في ثم يوا يح ضيكا ال مر يشا ثم وممما فيهمما، للممل ه و

يل ه يب أيش ثن الممذي الجدل ممي ن اهذا أ ثثكممو م ر يي أيمم يغ ألممم ب ملنسممان ينبغممي ولهممذا مع فممي مل
م�.ل مئ يسا مئ�.ل وفممي الشمم رع ع يم يسمما يدر يم يقمم يم أن ال مل أسمم يت أس يممما يي مل مل يتمماأ ب عليممل ه يد مثك ال
من ة ثس مل وال مدل؛ وأ يجا منل ه ثي يح إن ل يت مسل ه على يف أف يأ ب ين يدل با يج م ر ما ال مق يت أس د)م لل ه يي يد يقمم

ضدا، يب يل ولهذا يأ ثي ن قا يج ر اب يمل ه يح مح من ير يسائ�.ل اللل ه: إ يم مي ة ال مل أق يع أخ�.ل لها ما ال فممي يد
ثمور ينا لو لننا القدري ة؛ ال أد ثمور اهذه.. ثن أن أر ثل أقم�.ل علمى ا يع من ال أقم�.ل فمإ يع ال

ثز قد لو يج ضعا يكان ما ثي من يت أم ضعا ثم ي ة يش ر يي يناع ع، يغا مت أم منل ه يكما ال ينع قد أ أم مئز، اهممو ما يي يجمما
ثد ي را ثم م�.ل وال أق يع يعى يما بال مد ثبل ه ا مح منممل ه صا أقمم�.ل، أ مممما يع أقمم�.ل أ يع محيح ال مصمم م ريح ال مصمم ال

مد ل فإنل ه يق أن ثب مف محيح، النق�.ل ثيوا مص ثتم وإذا ال أئ يي ن أن ميش مي يب يت ثءوا اهذا لثكم يي ي ر فمماق
يأ ب يتا مخ ميك أي م)م ييش يل أسمم مل مي ن ا أبمم ميمم ة ا مم أي ممى -إن يت يسمم ثم ثه- ال ثمممو ثت أق يط يتمماأ ب يأ مثك أقمم�.ل مب يع ال

أق�.ل، من يق ة وال يف يوا ثم م ريح أو:  ثقول يص أع يم مح الم محي يص ثقول، مل أن يم لم نعممم، الممم مه ثم من الممم أ
يدل يج ثبل ه ال مسع با يثكل)م يوا يل ة في اهنا وال يد يجا ثم يم ة الممم ثمو أذ يم يل ة واهممي الممم يد يجا ثم الممم

م ر أي يغ ألم، مب ضذا مع متل ه، اللل ه) في (في إ متل ه، بعممد؟ ايممش يذا مي مب ثبممو متل ه، ثر مي ماه ثلممو مل ه ثأ مئ يما أسمم يأ

مل ه، مت يفا مص مل ه، يو مم يثكا أح مل ه، يأ مل يعا أف نعم. يأ
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فر((  رمي وغ لم فب رل يده ما )) يعني فع أن ألم مع متي مع منل ه يذا مب رة ولثك يثكا يدة ثم ين يعا ثم ول" ((  و وو
بد ى ممي ن مه ثسول ))  دء عنده ول " يعني ير يدا مت أق م ره، ا دم عنممده ليممس فهو بغي ألمم مع

مسل ه في مدي نف يت أه دم عنده وليس بل ه، يي أل م ره ممي ن مع مدي غي يتمم أه ول((  بممل ه، يي بد ى وو مه
((.
ول(( وو ل ب   وتلا لر فك فنمي يلل ه مم يز أن يأ ثل ه ))  مليد ب�.ل تعالى الل أق مت ألممم عنده ما اهو"  مبال ول مع

يداء مت أاه مي ا أد يه ثسول مب ءأ ب ول ير يتمما ثل ه ميك يلمم يز أن مدي اللممل ه يأ يتمم أه يي ضذا مبممل ه، يف يممماذا مإ مدل؟ مل يجمما ثي
ثل مد يجا مط�.ل ثي  بالبا
مليد وقال أق مت ملل ه: ((  المؤلي ف: " بال ملقو وذنا"  فإ ول وو مهم فقمي معرونا ول فب نت ول وملللا نا وز رنلل وأ

مه أوجمم ب الممذي )) اهذا نالل أ�.ل أن مللمؤلممي ف أ يبمم مليممد يقممول: "  أق مت قممال لنممل ه"  مبال
وذناملقولل ه: (( فإ ول وو مهم فقمي معرونا ول فب نت ول وملا نا وز رن مه وأ ي�.ل نالل مقي لهم) (قي�.ل) اهذه )) (

مني أب ثهول يم يمج مي ن لل يم ثنون ال رسول، اللل ه، القائ�.ل؟ يف مم م�.ل المؤ مثكممي ن اهذا ثيك أم أن ثي
ثثكون، معروناتعالى: ((  اللل ه قال يي فب نت ول وملا نا فز رن رم مأ مك رمي ول رن فإ رم فم مك رب معرونا وول ور فب نت وت

رن فه فم فن وء مدو وميلا فل رو مث والسل)م الصلة عليل ه ] والنبي3))[الع راف:وأ ثح ي ة يي مم ثل ا
معل ه، على يبا لت ثنون ا مم ين يكذلس ك والمؤ ثعو أد ياع ع إلممى النمماس ييمم لتبمم يل ممما ا يز أنمم اللممل ه، يأ

ثن ثف اهنا فيثكو أذ م�.ل يح مع مة الفا يد يرا ثمممو)م ممل ثع وذنا((  ال ول فإ رم فقمي مهلل اهممذا )) يكممذا؟ ول
مم يع مما أ قال وإذا أو ال رسول، لهم قال وإذا أو لهم، اللل ه يقال يقال: وإذا لو مم

ثلل ه: ((  المؤمنون، وذنافقو ول فإ رم فقمي مه يم�.ل. )) يثكون ول أيش يأ

ثعوا مب مت يل يما (( ا يز أن ثل ه يأ يما الل يل )) ( يز أنمم و(أنممزل (اتبعمموا)، اللممل ه) (ممما) مفعممول يأ
ي راد اللل ه) ما أ رخآن بل ه؟ الم ثق من ة؟ أنزلل ه، اللل ه لن ييشس ك؛ ل ال ثس ال
: ل.الطال ب
ول: (ل) يكيي ف؟! (( الشيخ وز رن وأ مه وو وك نالل رميلل ول و ب وع وتلللا رك وة نال وملل رك فح )) قممال ونال

يم ة أثك مح من ة، اهي العلماء: ال مس ضذا ال يل (ما إ يز أن ممي ن يأ ممممي ن القمم رخآن اللل ه)  من ة؛ و مسمم ال
من من ة ل مس أحي ال أن يو ياها اللل ه يكان مإ يقا ملل ه، إلممى يأل ثسممو مل ير -سممبحانل ه- فممإق راره وإ

ياها ميا م ة إ يل مز أن يم أحي، مب يو ير العلماء: إن قال ولهذا ال ي را أق لي مإ مبمم ين عليممل ه اللممل ه صمملى ال
يل ة... وسلم مز أن يم مب ملل ه.   قو

وذنا((  فإ ول وو مم فقمي مه معرونا ول فب نت ول وملا نا وز مه وأن نل ملرونا نال رل وقلا مع وب فب نت ]21))[لقمان: ون
ملض راأ ب لي (ب�.ل) ل مل يطا أب مل لي؟ أو ا مل يقا مت أن ملي ال يطا أب مل ثع ل يعني: ب�.ل ا مب مت يل ممما ين يز أنمم يأ

مبع وإنما نعم، اللل ه، مت ينا ما ين أد يئنا عليل ه يوج ث ة واهذا خآبا يض ير يعا لق ثم مطمم�.ل؛ يح يبا منهممم مب ل
ثلوا الن يد مما يع يزل يع مز اللل ه أن يج�.ل يع مء إلى و ونلا وملا((  والاهواء فقط الرا رد وج وو

فه رمي ول ونلا وع وئ وبلا ضيكا، يكان )) ولو نآ أ ر يعمم ة؟ يكممان ولو طي ب، ميش اهممم نقممول: نعممم يطا
يع ة، يكان يقولون: ولو ثن يطا ثثكو ثهم في ثع يبمما لت ثاهم عليممل ه لممما ا ثؤ منممل ه ل خآبمما أ رع ع يمل ييشمم

من ولثكي ن أيل ه يمل يل ثهم، يع يئ يبا ءذ خآ مئ ين محي ثثكممون فل و ثعهم يي يبمما لت ثع ع –ا يا لتبمم مئهم ا اهممذا فممي خآبمما
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ضعا يبا لت يحال- ا أ رع ع ال مش ضعا ول ملل يبا لت ضدا، ا ثمو أح يي يمممي ن فممي فنقول اهذا وعلى يم معمم ثد
من ة الثكتاأ ب إلى مس مريد وقال: أنا وال مبع أن ثأ مت أ

ضنمما ي يل يممما)م ثف يلنممي ال ثف ملم أو ال يعمما ال
يع الفلني من يم ييا م ة يب من مس محها ال ثضو ثو ثن و ثثكو ضها ي مب يشا مء ثم يل ثؤ يه ميكيي ن؟ مل م ر أش ثم نعممم الممم

ثن ثثكو ضها يي مب يشا  لهم ثم
مز اللل ه قال ل�.ل: ((  ع يجمم رروو ول وو ون وأ من وكلللا وطلا رمي نشلل رم نال مه معرو رد ولللى ويلل ف ب فإ وذنا وعلل

فر فعمي نس أو نال يل يو يأ ين) اهذا )) ( يها)م ييكا أف مت أس ثه ا ثلو أت أطممي ف، يح رف يي ي)م وقممد يع مد يقمم لنمما يت
ضرا ي را ضرا مم ي را أثك يت من و يأ يف مب أ ر مي ف يح أط يع يذا ال يي مإ مل يها)م يو أف مت أس مفي ال مبممل ه يف ي را أع يلن: مإ أو يقمم

يما ثاه ثد يح من يأ ية يأ يز أم يها)م ياه أف مت أس أت ال يل يخ ءف علممى يد ثذو أحمم يي ف يم مطمم يد ممما عليممل ه ثع أعمم يب
مف أ ر أطي ف، يح يع ثر ال مد يق ثي ثذوف اهذا يو أح يم يس ب الم يح يياق مب لس ثة اهممذا وعلممى ال يز أممم يه يف

م)م يها أف مت أسمم يهمما، فممي ال من يثكا يهم يم أف يت أس ثم  السممتفها)م.. نقممول يعنممي عنممل ه والممم
ثذوف، أح من والقول يم أ رف الواو الثاني: أ أطممي ف، يحمم ثطوف يع أع يم ممما عليممل ه والممم

يبق، م�.ل يس يح يم يزة و أم يه مف بعد ال أ ر أطممي ف يح يع ينمما ال أل ثق من و يون اهممذا مإ أاهمم الول، ممممي ن يأ
مول يل ث)غ ا يل أب معيد، في يأ أق مت يه�.ل، واهمذا ال أسم ثل ه يأ أجم يو متل ه يو يل ثهو من ثسم مول أ يل يفمى قمد ا أخ يي
يسان على أن ثره، يماذا ال لد يق ثع ب..و ثي أص يي ضنمما   ييا أح مدي ر يأ أقمم أيء يت مسمم ب، ييشمم ينا مممما ثم وأ
يتاج فل اهذه أح أيء، يت يش مما سبق، ما على يتقول: معطوف ة مل يشى المؤلي ف أ يم يف
لي على أيي ن؟ أ يل ثل ه وأ" ((  القو ين ثعممو مب مت يي ررو((  ))  ول ون وو من وكلللا وطلا رمي نشلل علممى ))؟ نال
مول يل من ا يف أ أ ر ي�.ل الستفها)م يح يخ ءء على يد ثذوف يشي أحمم من يم العطممي ف حمم رف وأ

دي ف مط أيء ذلس ك على يعا يش ثذوف. ال أح يم الم
ررو((  وللل وو ون وأ من وكلللا وطلا رمي نشلل رم نال مه معرو رد ولللى ويلل ف ب فإ وذنا فر وعلل فعمي نسلل )) أي نال

مل ه؟ مت يبا مج أو ثعون عز اللل ه يقول " نعم، ل ثم مب مت يي أ
ي ثهم وج�.ل:  يئ يبا ين خآ يل ما ثدو يز أنمم اللممل ه يأ

يحال اهذه في حتى من ال ثاهم الشميطان واهمي: أ ثعو أد ثعو ييم أد يبماء يي مل ال ثعو و أد يي
منها اهؤلء؟ ثظ يم�.ل أ أش ولى((  والباء، اهؤلء يت ف ب فإ وذنا فر وع فعمي نس ممما إلى )) أي نال
ث ب مج يأ ب ثيو يذا معي ر يع مس مل ممي ن ال يما أع أ ر ك يأ لش أف ر ال ثثك م راها، وال أفها)م نعم، وغي مت السمم
ماه ر يظا يل)م - منل ه ييك يثكار المؤلي ف- أ أن مل أفي؛ ل من يل وال ملل ه: "  منممل ه ملقو أفممي " ولثك من فيممل ه لل

يثكال؛ أيش منهم مإ مس ك ل ل منهم ييش ثع أ مب مت يثكار أما ،وهثم أن مل أم مل يع ين وجم�.ل عمز اللمل ه يثكمون يف
ي ر يثك ثعمموا أن يعليهممم أن مب مت يئهم يي ثعواهم والشميطان خآبما أد مأ ب إلممى ييم يذا السممعي ر، يعمم

ف بوقولل ه: ((  وذنا فر وع فعمي نس ثأ ب )) اهو نال يذا منار.  يع ال
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